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Beleidsplan College van Diakenen 2016-2020 
 
Missie (bestaansrecht en identiteit) 
De opdracht van de kerk bij het diaconaat is het oog hebben voor en het ondersteunen van 
mensen in materiële nood, in navolging van de dienende Heer en door de Heilige Geest, 
zowel in de kerkelijke en burgerlijke gemeente als wereldwijd. Het doel van de geboden hulp 
is om concreet te laten zien wat geloven betekent, namelijk het omzien naar de naaste, 
zeker de naaste in nood. De gemeente vervult deze dienende taak onder leiding van of door 
arbeid van de diakenen. Diaconaat staat echter niet los van de getuigenis van het Evangelie. 
 
Deze omschrijving van het diaconaat leidt voor onze drie wijkgemeenten tot de volgende 
uitgangspunten: 
 

1. Het fundament van het diaconale handelen ligt in Jezus Christus die gekomen is om 
te dienen en in zijn leven een voorbeeld was voor ons. Wanneer wij ons diep laten 
raken door de liefde van Jezus Christus worden wij bewogen met mensen in nood en 
zal de Heilige Geest ons leiden om mensen praktisch te helpen.  

2. Een diaconale houding kenmerkt zich door barmhartigheid en gerechtigheid te 
bewijzen, ofwel om te zien naar de naaste in nood en op te komen voor hen wie 
onrecht wordt aangedaan. 

3. Diaconaat onderscheidt zich van liefdadigheid doordat zij handelt in navolging van 
Jezus Christus. 

4. Diaconaat wordt levend op het moment dat het door de hele gemeente gedragen 
wordt en concreet handen en voeten krijgt in het dagelijkse leven van de gemeente. 

5. Diaconaat blijft levend op het moment dat er in de gemeente een bewuste 
levenswijze is waarbij de ouderen het diaconale handelen bewust overdragen aan de 
jongeren en hen leren om diaconaal betrokken / actief te zijn. 

6. Binnen de gemeente is de diaconie aangewezen om oog te hebben voor de noden 
en de materiële behoeften van mensen dichtbij en ver weg. 

7. In de financiële hulpverlening onderscheidt het diaconaat zich van de wereldse 
samenleving door het Bijbelse principe van het sabbatsjaar, het zevende jaar, te 
volgen. 

 
Visie (gewenste droomsituatie) 
De gemeenteleden van PKN De Bilt, jong en oud, tonen in woord en daad praktisch 
diaconaal bewustzijn en betrokkenheid. Zij komen actief op voor mensen in (materiële) nood, 
dichtbij en veraf. 
 
Taakomschrijving 
Binnen de kerkelijke gemeente zijn de diakenen aangesteld om het diaconaat concreet 
handen en voeten te geven. Zij hebben hierin de volgende taken: 

� Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben. 
� De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten. 
� Het mede voorbereiden van de voorbeden. 
� Inzamelen en besteden van de collectegelden. 
� Verzorgen van de avondmaalstafel. 
� Het werken aan een rechtvaardige samenleving in de gemeente en in de wereld. 
� Door middel van het beheren en uitvoeren van het diaconale beleidsplan, de 

gemeente leiden in het diaconale werk. 
� Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. 
� Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn. 
� Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot 

sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande. 
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� Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en het 
dienen van de kerk in de diverse vergaderingen. 

� Lid zijn van de kerkenraad en besturen, samen met de andere ambtsdragers van de 
kerkelijke gemeente. 

� Eén diaken maakt deel uit van het moderamen van de Algemene Kerkenraad, het 
bestuur van de kerkelijke gemeente. 

 
Speerpunten 2016-2020: 

1. Het steunen van lokale projecten met een diaconaal karakter, door een financiële 
bijdrage, praktische hulp waar relevant en actieve promotie van de projecten via de 
daartoe beschikbare kanalen. Project(en) zichtbaar maken in de gemeente. 

2. Het steunen van overige projecten met een diaconaal karakter, door een financiële 
bijdrage, praktische hulp indien relevant en actieve promotie van de projecten via de 
daartoe beschikbare kanalen. Project(en) zichtbaar maken in de gemeente. 

3. Het stevig neerzetten van het diaconie-initiatief ‘Samen Verder’, kortdurende 
ondersteuning aan mensen die bepaalde zaken zelf niet kunnen en ook de middelen 
er niet voor hebben om die zaken gedaan te krijgen. 

4. Het organiseren van een diaconale reis, voor jong en oud, naar een buitenlandse 
bestemming, logischerwijs gekoppeld aan een project uit punt 2. 

5. Het gesprek aangaan met de burgerlijke gemeente om te komen tot een vruchtbare 
samenwerking.  

6. Het gehele bedrag aan liquide middelen dient een diaconale bestemming te krijgen. 
7. Het bouwen aan een solide diaconaal communicatieplatform door een actieve 

promotie van de diaconale website, het consequente gebruik van social media en 
andere vormen van communicatiemiddelen om het diaconale werk onder de 
gemeenteleden actiever onder de aandacht te brengen en omgekeerd om de 
diaconie voor gemeenteleden beter bereikbaar te maken. 

 


